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Rukopis o rozsahu 100 stran je věnován aktuální a zároveň společensky velmi potřebné 
problematice, neboť existuje pouze minimum prací, které se zabývají příčinami neúspěšnosti 
romských dětí ve vzdělávacím procesu. 

Teoretická část zaujímá komplexní pohled na danou problematiku. Diplomantka se v ní 
zabývá historií Romů, jejich problémy s asimilací, kulturou, náboženstvím, jazykem i 
tradicemi. Autorka věnuje také pozornost aktivitám na podporu romské vzdělanosti a 
analyzuje stávající vzdělávací programy a možnosti, které v oblasti multikulturní výchovy 
zavádí RVP ZV. Dále se autorka zaměřuje na asistenta pedagoga, přípravné ročníky a 
předkládá hodnocení jejich přínosu pro vzdělávání romských dětí. 

V praktické části práce nabízí autorka výzkumné šetření (realizované formou 
standardizovaných rozhovorů), které si klade za cíl zmapovat situaci ohledně vzdělávání 
Romů v okrese Vsetín a popsat příčiny tohoto stavu. Bohužel tento cíl není jasně formulován 
a konkretizován, takže vhodnost zvolených otázek v uvedených rozhovorech nelze zcela 
posoudit. Oceňuji pestrý výběr respondentů a autentické výpovědi, které představují 
zajímavou sondu do zkoumané problematiky. Škoda jen, že se autorka více nevěnovala 
interpretaci zjištěných údajů a jejich vzájemnému porovnání. Je pravdou, že jisté shrnutí 
autorka nabízí, ale pouze v několika bodech v závěru práce. 

Z formálního hlediska poukazuji na „překlepy", chybějící zarovnání textu do bloku a některé 
stylistické nedostatky. Autorce se ne vždy podařilo uspokojivě vyrovnat s poznámkovým 
aparátem a bibliografickými odkazy. 

Z diplomové práce je zřetelné osobní zaujetí a úsilí, které zpracování této práce jistě 
provázelo. Celkově považuji diplomovou práci Jany Pavlátové za přínosnou. Upozorňuji na 
organizační změny, které tvorbu této práce provázely (změna vedoucí práce). Autorka 
postupovala při zpracovávání DP naprosto samostatně. 

Otázky a náměty к obhajobě: 

• Na str. 42 píšete, že v RVP ZV jsou formulovány „otázky multikulturní výchovy, rasismu, 
xenofobie a extremismu v kontextu s výchovou к občanství". Která další oblast RVP ZV 
se zabývá otázkou multikulturní výchovy? Jaký posun přináší zavedení RVP ZV do 
řešení této problematiky oproti stávajícím vzdělávacím programům? 

• Na straně 98 píšete, že „funkce rómského asistenta je neocenitelná". V čem podle vás 
sehrává tak zásadní úlohu? 

• Navrhněte konkrétní kroky podporující partnerství mezi školou a rómskou rodinou. 
V čem spatřujete pozitiva jejich vzájemné spolupráce? 

Diplomovou práci Jany Pavlátové doporučuji к obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním 
stupněm velmi dobře. 
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